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Bylo to výživné setkání, hřejivý pocit trvá, i když už je téměř dva týdny po akci. Spousta informací, podnětů,
inspirací, krásných lidí! Dovolte mi krátké shrnutí.

Přátelé, vězte, ono to půjde! Už to není jen sen, je to realita. Je nás tolik! Kulturně kreativních, či jak jinak nazvat
to „ tribu“ zúčastněných. Zajímavých, zázračných, nadšených, aktivních, co chtějí žít jinak. Pohled na tu masu
krásných lidí mě dojal a z konference si odnáším jistotu, že „Nový věk“ je opravdu tady. Tolik nádherných
projektů, skupin, záměrů, vizí! Cítím vděčnost, že jsem mohla být toho všeho součástí a děkuji pořadatelům (o.s.
Baobaby) za tak přínosnou akci! Jsem zvědavá na všechny ty krásné věci, které se v naší zemi díky těmto lidem
zrealizují.
Zájem o konferenci byl nevídaný, nadšení návštěvníků i přednášejících strhující. Návštěvnost přednášek byla
vysoká již od dopoledních hodin a v publiku to úplně vřelo zájmem a zvídavými dotazy. Příspěvky byly
vyslechnuty pozorně, neboť byly inspirující a záživné, některé bych označila za velmi kultivované (např.
příspěvek Davida Eyera). Témata se příjemně střídala a za ty tři dny jsme se stihli věnovat řadě oblastí zdravého
života a bydlení. Víkend byl náročný, informací a podnětů bylo opravdu hodně, spousta odborných teoretických
znalostí, ale i příkladů z praxe, každý si jistě našel to své. Soběstačnost, udržitelnost, příroda, zdraví, respekt
byly skloňovány ve všech pádech. Celkově bylo znát, že doba, kdy jsme se museli přesvědčovat, minula, dnes
už víme, že chceme bydlet zdravě. Součástí konference byly i poradny, kde bylo možné zdarma zkonzultovat
svůj individuální návrh domu či jiné stavby z přírodních materiálů.

Z ohlasů přednášejících:
„ Asi nejvíce jsem byla unešená z prostředí Hubu. Myslím, že prostor pro konání byl zvolen naprosto perfektně.
Vybízel ke komunikaci a navazování vztahů, a o tom minimálně z poloviny každá konference je, anebo by být
měla. Líbilo se mi, že nebyly striktně odděleny dva prostory - aula, kde se přednáší, a např. studená chodba,
kde můžete konverzovat. Myslela bych si, že bavící se lidé budou rušit přednášky, ale ono to tak kupodivu
nebylo. Takže jsem mohla konverzovat, ale zároveň jsem vždy věděla, jaká přednáška běží, a jestli mě zajímá
nebo ne. Prostě geniální, takovouto konstelaci jsem ještě nezakusila, a to už jsem byla na hodně konferencích či
přednáškových setkáních.
Jinak se mi líbilo i složení přednášejících - bylo různorodé. Exkurze na Zeměloďku také fajn, včetně kritického
pohledu našeho průvodce (jednoho ze spolurealizátorů)“ Katka Šmardová (www.smardova.cz - externí odkaz)
„Přinesl jsem si sebou pár otázek ohledně plánů na přístavbu našeho rodinného domku a na všechny jsem
dostal odpověď. Konečně potkal jsem zde i mnoho mých přátel, se kterými bylo snadné o všem pohovořit. Přišla
mi zajímavá též jedna věc. Na přednáškách i mimo ně jsme mluvili i o mnoha záležitostech, které nejsou zrovna
příjemné a povznášející. Nikdo však nešířil paniku, negativistické postoje a vlny. Všechny ty tři dny byly
pozitivním myšlením v praxi. To je dobré zažít a přenášet dále.
Inspirací mi nebyly jen informace, ale celý ten duch setkání.“ Lukáš Gavlovský (www.gavlovsky.cz - externí
odkaz)

I pro mě byl hlavní přínos konference především v osobních setkáních a rozhovorech se všemi těmi krásnými
lidmi, kteří se účastnili, oblažilo mě to na duchu a povzbudilo do života. Rozhodně doporučuji se nějaké takové
akce zúčastnit a podobné skupiny lidí vyhledávat. Můžete tak učinit např. v novém komunitním centru Vila
Flora, které je na podobné akce zaměřeno. Jde o parádní prostor, s famózní polohou na Žižkově, kde se děje
spousta zajímavých aktivit a kde se dá i levně a příjemně přespat, jak si mohli vyzkoušet i účastníci konference.
http://www.vilaflora.cz/cs/prostory/centrum-pro-rozkvet-spolecnosti/ - externí odkaz
Dalším prostorem, který vznikl asi před dvěma lety, a kde se děje řada zajímavých aktivit, je Akademie
Soběstačnosti, vřele doporučujeme vaší pozornosti. Díky Akademii byla také celá konference nahrávaná
a jednotlivé přednášky tak bude možné shlédnout i na internetu.
http://www.akademiesobestacnosti.cz/ - externí odkaz

Výzva
Místa pro setkávání tu jsou, různé platformy, kde se dá prezentovat naše společná práce také, takže vážení,
pusťme se do toho! Chcete změnu? Udělejte pro ni něco i Vy.
Nabízíme tento prostor pro prezentování vašich vizí. Dejte o sobě vědět. Sdílejte, inspirujte, posílejte vaše
náměty, vize, projekty, aktivity, příběhy. Rádi podpoříme a zveřejníme na našem webu Oázy života. Připojte
se k nám.
Nicol Vondra

